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Hankevalmistelu

Sote-
uudistuksen
eteneminen
sisältötyönä
ja lainsäädäntö
hankkeena
Olemme mukana toteuttamassa sote-
uudistuksen sisältöä yhteistyössä laajan
verkoston kanssa. Keskeisenä teemana
on se, miten sosiaalihuollon palvelut
ovat maakunnan asukkaiden saata
vissa yhdenvertaisesti, ennalta eh
käisevästi, matalalla kynnyksellä ja
laadukkaasti. Lisäksi tulee erityisesti
huolehtia siitä, että kaikkein haavoittu
vimmassa asemassa olevat henkilöt, jot
ka usein tarvitsevat monialaisia palvelui
ta, saavat ne joustavasti yhdestä paikasta
tai omatyöntekijän tuella.
Järjestöjen näkyvämpi rooli nykyises
sä sote-mallissa tarjoaa mahdollisuuden
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen kans
sa kehitetyn Meijän sote-keskus -mallin
esillä pitämiseen.

Erityisiä painopisteitä:
• tiedonhallinta
(Kansa-Koulu III ja
Kanta-siirto)
• lasten ja perheiden
palvelut (Lasten
suojelun työparimalli ja
LUMO)
• positiivisen mielen
terveyden edistämi
nen
(Meijän mieli)
• aikuissosiaalityö
(TASOS ja Sosiaali
huollon kehittämis
ohjelma)
• sosiaalisen hyvin
voinnin edistäminen
(rakenteellinen sosiaali
työ/sosiaaliasiamies).

Tutustu Keski-Suomen
sote-uudistuksen sivuihin
ja ajankohtaisiin uutisiin.

Sosiaalialan työelämä
tarpeiden, koulutuksen ja
osaamisen kokonaisuus
Koskessa on kiinnitetty huomiota sosiaali
alan koulutuskokonaisuuteen. Erityisenä huo
lenaiheena nousi esiin sosionomikoulutus, joka
Keski-Suomen vahvassa sosiaalialan koulutus
kokonaisuudessa uhkaa kutistua liian pieneksi.
Aihetta on käsitelty Kosken, JAMK:n ja kuntien
yhteisessä työryhmässä, ja asiaan on saatu jonkin
verran parannusta vuoden 2020 aikana.
Opetuksen ja työelämän yhteistyö kaipaa so
vittuja rakenteita. Näitä ovat esimerkiksi Kos
ken koulutusyhteistyöryhmä ja EduFutura, jo
hon uudeksi alaksi ehdotetaan sosiaalialaa.

Valmistautuminen uuteen toiminta
ympäristöön – Casa Salutis -konsepti
Vuoden 2020 aikana Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KE
HOn piirissä virisi ajatus vanhan keskussairaalan uusimpien osien käyttö
mahdollisuudesta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.
Casa Salutiksesta tavoitellaan toimintayhteisöä, jossa monitieteinen,
-ammatillinen ja -alainen kehittäminen, koulutus
ja tutkimus voisi kohdata myös asiakkaita ja löytää
nopeastikin uusia auttamisen, kuntoutuksen ja tuen
malleja. Casa Salutiksen Lapset, nuoret ja perheet
-toimintalinjaa on suunniteltu pitäen silmällä sitä, että
se mahdollistaa myös osaamis- ja tukikeskustasoisen
(OT) TKI- ja palvelutoiminnan Jyväskylässä.

Kosken 20-juhlavuoden
suunnittelu ja toteutus
Kosken toiminta al
koi vuonna 2001: nyt
osaamiskeskus
viettää
merkkipäivää.
Vallitseva
koronavirus
tilanne rajoittaa juhlallisuuk
sien järjestämistä, mutta
tuo mukanaan uusia mah
dollisuuksia:
esimerkiksi
digitaalinen toteutus tekee
tilaisuuksista aiempaa saavu
tettavampia ja mahdollistaa
tiedon levittämisen osaa
miskeskuksen toiminnasta.
Hybriditoteutus juhlavuoden
merkeissä palvelisi Kosken
perustehtävää: myös juhlan
tulee nostaa esiin koko maa
kunnan sosiaalialan ammat
tilaisten osaamista, asukkai
den sosiaalista hyvinvointia
ja hyvinvoinnin vajeita.
Juhlavuosi oli ideoinnin
aiheena Kosken hallituksen
strategiatyöpajassa,
jossa
korostettiin etenkin asuk
kaiden ja asiakkaiden osal
listamista mukaan juhlalli
suuksien suunnitteluun ja
toteuttamiseen.

Koske X
Kymmenen vuotta sitten Keski-Suo
men sosiaalialan osaamiskeskuksen
merkkipäivää juhlistettiin seminaarilla,
juhla
julkaisulla, videolla ja FlashMob-
esityksellä. Miten osaamiskeskuksen
toimintaa juhlistetaan 2020-luvulla?

Tutustu Koske X -juhlajulkaisuun.

Katso Koske X -video.

Perustoiminta
Hallinto
Kosken kannatusyhdistyk
sen hallitus kokoontuu vuo
sittain 6–7 kertaa. Esittelijänä
kokouksissa toimii Kosken johta
ja ja sihteerinä erikoissuunnittelija.
Kosken hallituksen ja henkilöstön
yhteinen strategiapäivä järjestetään
vähintään kerran vuodessa.
Vuonna 2021 käyttöön otetaan
päivitetty hallinto- ja taloussääntö
sekä etätyösopimukset.

Henkilöstö, osaamisen
kehittäminen ja työhyvin
vointi
Kosken työntekijöiden kanssa käy
dään vuosittaiset kehityskeskus
telut, jonka yhteydessä kerätään
anonyymisti tietoa työhyvinvoin
nista ja työolojen kehittymisestä.
Etätyömahdollisuus on osa oman
työn ja ajankäytön suunnittelua.
Työ
terveyttä ja hyvinvointia tue
taan myös henkilöstön yhteisillä
kulttuuri- ja/tai liikuntailtapäivillä.
Henkilöstö seuraa alan ajankoh
taisia keskusteluja ja osallistuu
koulutuksiin omien kehittymis
tavoitteidensa mukaisesti.

Henkilöstö
Marja Heikkilä, johtaja
Sivi Talvensola, erikois
suunnittelija & Kansa-koulu III
Eija Hiekka, sosiaaliasiamies
Katja Salminen-Lahtinen,
lastensuojelun erityis
sosiaalityöntekijä, Lasten
suojelun työparimalli
Reetta Salmi, lastensuojelun
kehittäjä, LUMO
Taru Paavolainen, viestintä
suunnittelija
Viestintä- ja toimisto
assistentti, Paikka Auki II
Merja Angle, hanke
koordinaattori, Meijän Mieli
Katja Laajala, hanketyöntekijä,
Meijän Mieli
Marianne Kuorelahti,
projektitutkija, TASOS (Kokko
lan yliopistokeskus Chydenius)
Liisa Grönholm-Sihvola,
varhaiserityisopettaja (Hartola)
Kaarina Parikka, varhais
erityisopettaja

Työr yhmät
Koske koordinoi useita maakunnallisia työryhmiä, jotka lin
jaavat oman toiminta-alueensa maakunnallista kehittämistä.
Kosken koordinoimat työryhmät:
• Keski-Suomen sosiaalihuollon
koulutusyhteistyöryhmä
• Keski-Suomen vammaispalvelu
työryhmä
• Keski-Suomen lastensuojelu
työryhmä
• Keski-Suomen sosiaalihuollon
tiedonhallinnan yhteistyöfoorumi
• Aikuissosiaalityön työryhmä

Työkokoukset
Koske kutsuu tarpeen mukaan koolle ja koordinoi sosiaalialan ammattilais
ten työtä tukevia työkokouksia. Työkokoukset mahdollistavat ajankohtaisen
tiedon, maakunnallisten kuulumisten ja kokemusten vaihdon, hyvien käy
täntöjen välittymisen ja työnohjauksellisen vertaistuen.

Kosken järjestämät työkokoukset:
• Varhaiskasvatusjohdon ja -tutkijoi
den maakunnallinen työkokous
• Koulukuraattorien maa
kunnallinen työkokous
• Vammaispalvelujen päätöksen
tekijöiden työkokous

Talous
Vuonna 2021 kokonaistuottoja ennakoidaan kertyvän yleis
avustus mukaan lukien 767 430 euroa, mikä on n. 114 000 euroa
kuluvaa vuotta enemmän. Tilinpäätöstoteumaan 2019 verrattuna
kokonaistuotto-olettama on noin 119 000 euroa enemmän. Sosiaali- ja
terveysministeriön valtionavustusta on budjetoitu 143 815 euroa.
Palvelutoiminnan tuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 114 200 euroa,
mikä on 58 210 euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Tämä johtuu siitä, että
lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän tuotot jäävät pois, koska toiminta to
teutetaan hankepohjaisena. Sen rahoittaa Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja
palvelu on kunnille maksutonta.
Budjetoidut ja varmistuneet hankerahoitukset ovat yhteensä 485 481 euroa.
Ne kattavat 63% yhdistyksen kokonaisrahoituksesta. Projektitoiminnassa on
myös erittäin merkittävä 45 % kasvu verrattuna vuoden 2019 toteumaan.
Kulupuolen suurimman erän muodostavat henkilöstömenot, joita oletetaan
kertyvän 556 356 euroa. Vuokramenoja kertyy vuoden 2020 tason mukaisesti
56 083 euroa. Muut toimintakulut ovat 154 991 euroa.
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Viestintä
Vahvistamme sosiaalialan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta ajanta
saisella viestinnällä kertomalla omasta ja yhteistyöverkostojemme
toiminnasta eri kanavissa. Lisäksi nykyaikana on tärkeä panostaa
erilaisten digitaalisten työvälineiden käyttöön ja niiden harjoitteluun
etätöiden lisääntyessä ja tilaisuuksien siirtyessä verkkovälitteisiksi.
STEA-avustukselle viestintä- ja toimistoassistentin palkkaamiseksi saa
daan jatkoa vuodelle 2021, jonka avulla voidaan kehittää Kosken viestintä-
ja vaikuttamistoimintaa juhlavuonna.
Viestintämme tavoitteita
ovat:
• Ulkoisen viestinnän
saavuttavuus ja vaikut
tavuus
• Sisäisen tiedonkulun
varmistaminen ja
hyvän hengen ylläpito
etätyön aikakaudella
• Rohkeita kokeiluja
digitalisoituvassa maa
ilmassa

Seuraa Kosken toimintaa:
• Kotisivut: koskeverkko.fi
• Tilaa uutiskirje
• Facebook: @KOSKESosiaalialanOsaamiskeskus
• Twitter: @KeskiSuomenoske
• Youtube

Palvelutoiminta
Sosiaaliasiamies

Eija Hiekka
Vuonna 2021 sosiaaliasiamiesjärjes
telmä täyttää 20 vuotta. Koske tuottaa
sosiaaliasiamiestoiminnan kaikkiin Keski
Suomen kuntiin. Sosiaaliasiamiestoiminta
on puolueetonta, riippumatonta asiakaspal
velua ja sosiaalipalvelujen kehittämistyötä
rakenteellisen sosiaalityön hengessä. Asia
mies neuvoo, tiedottaa ja pyrkii vahvista
maan sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa
sekä edistämään asiakkaiden oikeuksien to
teutumista. Asiakkaan oikeuksien ja aseman
kehityksestä laaditaan vuosittain selvitys
kunnille: selvitys vuodelta 2020 valmistuu
kevään aikana.
Sosiaaliasiamies osallistuu sosiaalialan ja
siihen liittyvien uudistusten valmisteluun. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan
siihen, että sosiaalihuollon asiakkaat saavat kunnasta, järjestäjästä ja tuottajasta
riippumatta riittävät ja laadukkaat palvelut ja että asukkaat ova sosiaalipalvelu
jen suhteen koko maakunnassa mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa.

Konsultoiva varhaiserityisopettaja

Liisa Grönholm-Sihvola, Kaarina Parikka
Konsultoivan varhaiserityisopettajan palveluja on tarjottu Koskessa vuodesta
2009 lähtien. Toimintaa on kehitetty vuosien varrella siten, että yhä useam
paan kuntaan on saatu oma varhaiserityisopetus. Tarkoituksena on edelleen
tukea maakunnan reuna-alueiden kuntien varhaiskasvatusta. Vuonna 2021 ai
noa sopijakunta on Hartola.
Konsultoivan varhaiserityisopettajan tehtävään kuuluu mm. henkilöstön oh
jaus ja konsultaatio sekä yksilö- ja pienryhmätyöskentely lasten ja terapeuttien
kanssa.

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Katja Salminen-Lahtinen
Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palvelua tarjotaan
Keski-Suomen kunnille sekä muille toimijoille aiemmasta poike
ten osana Lastensuojelun työparimalli -hanketta. Palvelu on kunnille
maksutonta vuoden 2022 loppuun asti.
Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluna tarjotaan konsultaa
tiota, työparityöskentelyä, asiakirjayhteenvetojen laadintaa, mentorointia
sekä koulutusta lastensuojeluasioissa.
Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä toimii Keski-Suomen lastensuojelu
työryhmän koollekutsujana ja sihteerinä, sekä lastensuojelun moniammatil
lisen asiantuntijaryhmän (Master) käytännön organisoijana. Lisäksi lasten
suojelun erityissosiaalityöntekijä osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus
-hankkeen kehittämistyöhön.

Lastensuojelun moniammatillinen
asiantuntijar yhmä (Master)

Katja Salminen-Lahtinen
Keski-Suomessa lastensuojelulain 14§:n mukaisen
lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän
toimintaa on koordinoinut Koske vuodesta 2009
lähtien. Ryhmä saa tehtäväkseen moniulotteisia asia
kastilanteita, joissa edellytetään yhä vaativampaa eri
tyisasiantuntijuutta, etenkin laki- ja psykiatrista osaa
mista. Ryhmä kootaan kuntien pyyntöjen mukaisesti,
ja kyseessä oleva asiakastilanne määrittää sen, keitä
asiantuntijoita ryhmään kulloinkin osallistuu. Ryh
män koordinaattorina toimii lastensuojelun erityis
sosiaalityöntekijä.
Vuonna 2020 moniammatillisen asiantuntija
ryhmän toiminnasta julkaistiin raportti Kosken
harjoitteluraportteja -sarjassa ja aiheesta on tekeillä
pro gradu -työ.

Hanke- ja kehittämistoiminta
Kansa-koulu III

Sivi Talvensola
Valtakunnallinen Kansa-koulu III -hanke
jatkaa edellisten Kansa-koulu -hankkeiden
kirjaamisvalmennusta uudella formaatilla.
Valmennukset toteutetaan digitaalisella oppi
misalustalla, Kirjaamisfoorumilla. Hanke val
mentaa sosiaalihuollon ammattilaisia yhden
mukaiseen kirjaamiseen ja järjestää kertaavaa
valmennusta aiempien hankkeiden aikana val
mennetuille kirjaamisasiantuntijoille. Osaamis
keskusten aluekoordinaattorit vastaavat alueensa kirjaamisasiantuntijoi
den verkostojen koordinoimisesta, tiedottamisesta ja yhteistyöstä muiden
kirjaamista edistävien toimijoiden kanssa alueellaan.
Vuoden 2021 aikana julkisille ja yksityisille organisaatioille tarjotaan
suomen ja ruotsin kielellä valmennuksia, joita osaamiskeskusten aluekoor
dinaattorit fasilitoivat. Suljetulla foorumilla toteutettavien valmennusten
lisäksi hanke tuottaa kaikille avoimen kirjaamisen tietopankin.

Keski-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijatyö

Sivi Talvensola
Osana Keski-Suomen sote-uudistuksen rakennehanketta toteutettavan asian
tuntijatyön tarkoituksena on tukea kuntia vuoden 2021 alussa voimaan tule
vien sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain ja sosiaalihuollon rekisteriuudistuksen
tuomien muutosten toimeenpanossa, sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen
uudistamisessa, ja edistää näiden toimien avulla sosiaalihuollon asiakastiedon
arkiston käyttöönoton valmiuksia Keski-Suomen kunnissa.
Asiantuntijatyö tehdään tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen kuntien, sote-
rakennehankkeen sekä Keski-Suomen Aster asiakas- ja potilastietojärjestel
män kehittäjien kanssa Kansa-koulu III -hankkeen teemat huomioiden.

Kokemukset
näkyviksi

Taru Paavolainen
Hankkeessa
tarkastellaan
ikääntyneiden yhteisöllisen asu
misen hyviksi havaittuja toiminta
tapoja ja arjessa kohdattuja haasteita.
Kokemustietoa hyvistä käytännöis
tä ja solmukohdista kerättiin neljältä
tapausesimerkiltä, jotka sijaitsevat eri
puolilla Suomea.
Hankkeessa kerätystä haastattelu- ja kyselyaineistosta julkaistaan vuoden
2021 alussa opas yhteisölliseen asumiseen. Opasta täydentävät taustaraportti
sekä monisukupolvista yhteisöllistä asumista käsittelevä harjoitteluraportti.

Meijän Mieli

Merja Angle & Katja Laajala
Meijän mieli -hankkeessa tavoitteena on nuorten ai
kuisten mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden
parantaminen sekä tukeminen. Tähän pyritään erilai
sen tukitoiminnan, verkostojen rakentamisen, vapaa
ehtoisten tekemän kumppanuuden ja positiivisesta mielenterveydestä
viestimisen avulla Keski-Suomen alueella. Hanketta rahoittaa STEA.
Vuonna 2021 tavoitteena on kohdata mielenterveystoipujia osallisuus
kahviloiden, live- ja digiryhmien sekä sosiaalisen median kautta. Lisäksi
jatketaan vapaaehtoisten kouluttamista Meijän kaveri -toimintaan. Vapaa
ehtoistyöstä kiinnostuneita on tavoitteena saada ideoimaan sekä toteutta
maan vapaaehtoistyötä mielenterveystoipujien hyvän arjen ja osallisuuden
lisäämiseksi. Verkostoitumistyötä jatketaan tarjoamalla väylä maakunnalli
selle yhteiselle kehittämiselle ja osallisuudelle: kohtaamisen mahdollisuuk
sia järjestetään niin ammattilaisille kuin kokemusasiantuntijoille, vapaa
ehtoisille ja toipujille.

Lastensuojelun uudis
taminen monialaisesti
(LUMO)

Reetta Salmi
LUMO on Itä- ja Keski-Suomen maa
kuntien yhteinen hanke, jota hallinnoi
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO.
Hankkeen tavoitteena on parantaa lasten
suojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan; uudistaa ja parantaa las
tensuojelutyötä ja asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen verkoston työtä ja
toimintaa. Lisäksi edistetään systeemisen toimintamallin levittämistä ja juur
ruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa.
Hankkeen ensimmäisinä tavoitteina on rakentaa yhteistyöverkosto, jot
ta monitoimijaiselle yhteistyölle saadaan käytännön rakenne ja toiminta
kenttä. Lisäksi kartoitetaan kuntien tilannetta systeemisen lastensuojelun
osaamisen ja monitoimijaisen yhteistyön osalta. Hankkeessa järjestetään
tilaisuuksia, työpajoja ja koulutuksia systeemisen lastensuojelun toiminta
malliin perehdyttämiseksi.

Lastensuojelun työparimalli

Katja Salminen-Lahtinen
Lastensuojelun työparimalli -hanke toteutetaan
ajalla 2021–2022. Hankkeen taustalla on Tulevai
suuden sote-keskus -hanke, jonka myötä lastensuo
jelun erityissosiaalityöntekijän palvelu on kunnille
maksutonta.
Hankkeen avulla tarjotaan lastensuojelun erityis
sosiaalityöntekijöiden työparitukea sosiaalityön ken
tälle akuutteihin tilanteisiin koko maakunnan alueella. Tarkoituksena on
lastensuojelun viimesijaisten, lakisääteisten tehtävien hoitaminen yhteistyössä.
Työntekijöiden työpanosta suunnataan myös kehittämistyöhön yhteisten toi
mintamallien luomiseksi maakuntaan.

Paikka auki II
Paikka Auki II -hanke mahdollistaa osatyökykyisen tai työ
elämän ulkopuolella olevan alle 30-vuotiaan nuoren palkkaami
sen vuodeksi sosiaali- ja terveysalan järjestöön. Hankkeella tuetaan
vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä, työelämävalmiuksia
sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia.
STEA:n myöntämällä avustuksella palkataan määräaikainen toimisto- ja
viestintäassistentti, jonka mentoreina toimivat Kosken viestintäsuunnittelija
ja erikoissuunnittelija.

Palvelupolut kuntoon
(PAKU)
Palvelupolut kuntoon -hankkeessa kehitettiin Keski-Suomeen kokonaisval
tainen palveluohjauksen toimintamalli paljon tukea tarvitsevien työikäisten
ja heidän läheistensä näkökulmasta. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammatti
korkeakoulu ja osatoteuttajia olivat Koske sekä Gradia. Kosken osahanke
päättyi vuoden 2020 lopussa.
Hankkeen tuloksia ja tuotoksia hyödynnetään Keski-Suomen sote-uudis
tus- ja Meijän kyvyt käyttöön (työkykyohjelma) -hankkeiden kehittämistyös
sä. Hankkeen päätösseminaari järjestetään 22.1.2021 ja loppujulkaisu ilmes
tyy tammikuussa 2021. PAKU-hankkeen yhteiskehittämisen toimintamalli
on kuvattu Innokylään.

Romaniasioiden sosiaalija terveydenhuollon
osaamiskeskus
(ROMKE)
Koske jatkaa romaniasioiden
seuraamista ja osallistumista
Jyväs
kylän seudun romanityö
ryhmän työhön. Vaikuttamis
työtä ROMKE-toiminnan aloit
tamiseksi jatketaan edelleen.

Kosken raportteja:
• Yhdessä liikkeellä. Liikunta ikku
nana romaniväestön hyvinvointiin
Keski-Suomessa.
Kivelä, Päivi & Koivuniemi, Kaisa
(2019)
• Romaniasioiden tutkimus- ja kehit
tämistoiminta sote-uudistuksessa.
Gynther, Päivi (2018)

Taloudellinen toimintakyky
ja sosiaalinen osallisuus
(TASOS)

Marianne Kuorelahti / Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius
TASOS-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella ole
vien työikäisten sosiaalista osallisuutta ja heidän taloudellista toiminta
kykyään. Hanketta hallinnoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja osa
toteuttajina ovat Jyväskylä, Laukaa, sote-kuntayhtymä Saarikka ja Äänekoski
sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta kah
deksan kuntaa. Hankealueen osaamiskeskukset Koske ja SOnet BOTNIA
ovat asiantuntijoina tiiviisti rinnalla tukemassa kehittämistyötä.
Vuonna 2021 kuntien tiimeissä lähdetään kehittämään konkreettisina
toimenpiteinä mm. talousneuvolatyyppistä ryhmätoimintaa, vertaistukitoi
mintaa, matalan kynnyksen talousneuvontaa ja yksilöohjausta. Käytännön
toimenpiteiden tueksi osatoteuttajille järjestetään työpajoja ja kehittäjä
työntekijöille säännöllisesti kokoontuva etätukitiimi. Hankkeen käytännön
kokeilut käynnistyvät kevään 2021 aikana.

KEHO
Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä
KEHO on keskisuomalaisia sosiaali-, terveys-, lii
kunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin
osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto. Kos
ke on yksi KEHOn kehittämiseen sitoutuneesta
kuudestatoista organisaatiosta.
Koske koordinoi yhdessä Jyväskylän yliopiston ja
Likesin kanssa lasten, nuorten ja perheiden teemaryhmää. Lisäksi Koske on
mukana Casa Salutis -työryhmässä, joka suunnittelee TKKI-keskittymän ja
-alustan synnyttämistä uuden sairaala Novan viereen.

Hankevalmistelu
Sosiaalityön valtion
tutkimusrahoitushaut
(VTR)
Koske on mukana kolmessa
VTR-rahoituksen saaneessa so
siaalityön tutkimushankkeessa, joi
den aiheena ovat aikuissosiaalityö,
rakenteellinen sosiaalityö ja lasten
suojelu. Koske on osatoteuttajana
rakenteellisen sosiaalityön hankkees
sa ja yhteis
työkumppanina muissa.
Historiallisia valtion tutkimusrahoi
tuspäätöksiä juhlistettiin vuoden
2021 alussa.

Valtion tutkimusrahoitus
hankkeet, joissa Koske on
mukana:
• Aikuissosiaalityön me
netelmien vaikuttavuus
(AIKUMETOD)
Kokkolan yliopistokes
kus Chydenius
• Monitoimijainen raken
teellisen sosiaalityön
toimintamalli tulevai
suuden sosiaali- ja ter
veyspalveluissa (MoRa)
Jyväskylän yliopisto
• Lastensuojelu lapsen
etuna? – Lapsen hy
vinvoinnin arviointi
lastensuojelussa ja sen
rajapinnoilla
Sosiaalialan osaamis
keskukset

Seuraavien VTR-hakujen toivotaan tulevan hakuun hyvissä ajoin, jotta
päästään tekemään entistä parempia hakemuksia.
Sosiaalisen luototuksen selvitys
Koske on käynyt loppuvuonna 2020 neuvotteluja sosiaali- ja terveysminis
teriön kanssa valtakunnallisesta selvityksestä, jossa kartoitettaisiin sosiaa
lisen luototuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Aiheesta on Koskessa
toteuttu harjoittelijatyönä maakunnallinen raportti, jolle STM:n selvitys
tehtävä olisi jatkoa.

